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PerspectieF	  is	  per	  direct	  op	  zoek	  naar	  een	  bestuurslid	   
	  
Doel	  functie:	  	  
 

Communicatie	  (v/m) 
±	  12uur	  per	  week	  (op	  vrijwillige	  basis	  voor	  1	  à	  2	  jaar)	  

 
	  
Ervoor	  zorgen	  dat	  PerspectieF	  en	  haar	  activiteiten	  op	  een	  passende	  wijze	  naar	  buiten	  toe	  worden	  
gepresenteerd	  en	  het	  bewaken	  van	  de	  uitstraling	  en	  huisstijl	  van	  de	  vereniging.	   
	  
	  
Je	  verantwoordelijkheden:	  	  
 

• Zorg	  dragen	  voor	  algemeen	  beleid	  op	  het	  gebied	  van	  de	  externe	  communicatie;	   
• Onderhouden	  van	  nauwe	  contacten	  met	  diverse	  media;	   
• Opstellen	  en	  verzenden	  van	  externe	  uitingen	  en	  persberichten;	   
• Uitbrengen	  van	  de	  Perspex,	  het	  periodieke	  ledenblad	  (aansturing	  Perspex-‐redactie);	   
• Verzorgen	  van	  berichtgeving	  op	  en	  onderhouden	  van	  de	  website	  (aansturing	  webredactie);	   
• Beheer	  van	  de	  sociale	  media	  van	  PerspectieF	  (twitter/Facebook);	   
• Bewaken	  van	  de	  huisstijl	  en	  een	  juist	  gebruik	  hiervan.	   

	  
	  
Wij	  zoeken	  iemand	  die:	  	  
 

• Overtuigd	  christen	  is,	  in	  spreken	  en	  handelen;	   
• Lid	  is	  of	  wil	  worden	  van	  PerspectieF	  en	  zich	  verbonden	  voelt	  met	  het	  ChristenUnie-‐

gedachtegoed;	   
• In	  staat	  is	  op	  communicatief	  gebied	  te	  zoeken	  naar	  frisse	  invalshoeken;	   
• Gevoel	  heeft	  met	  (sociale)	  media;	   
• Een	  visie	  heeft	  op	  de	  profilering	  van	  PerspectieF	  naar	  buiten	  toe;	   
• De	  capaciteiten	  heeft	  om	  vrijwilligers	  aan	  te	  sturen;	   
• Goed	  zelfstandig	  en	  in	  teamverband	  kan	  functioneren;	   
• Voldoende	  tijd	  heeft	  om	  deze	  functie	  te	  vervullen.	   

	  
Wij	  bieden:	  	  
 

• Een	  interessante	  en	  afwisselende	  bestuursfunctie;	   
• Een	  goed	  en	  gezellig	  team	  om	  mee	  te	  werken;	   
• De	  ervaring	  vrijwilligers	  aan	  te	  sturen	  en	  ervaring	  op	  te	  doen	  met	  media;	   
• Een	  verdieping	  in	  de	  christelijke	  (jongeren)politiek;	   
• Mogelijkheid	  tot	  verschillende	  trainingen	  voor	  persoonlijke	  ontwikkeling;	   
• Een	  bescheiden	  onkostenvergoeding.	   
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Herken	  jij	  je	  in	  dit	  profiel	  en	  wil	  je	  het	  uitdagende	  en	  veelzijdige	  bestuurslidmaatschap	  van	  
PerspectieF	  aangaan?	  Dan	  nodigen	  we	  je	  uit	  om	  te	  solliciteren!	   
Richt	  je	  sollicitatie,	  bestaande	  uit	  een	  motivatiebrief	  en	  curriculum	  vitae,	  of	  voordracht	  aan	  	  
	  
PerspectieF,	  ChristenUnie-‐jongeren	  
t.a.v.	  Secretaris	  PerspectieF,	  ChristenUnie-‐jongeren	  
Postbus	  439,	   
3800	  AK	  Amersfoort	  
	  
of	  stuur	  deze	  digitaal	  naar	  secretaris@perspectief.nu.	   
Voor	  meer	  informatie	  over	  de	  functie	  kun	  je	  contact	  opnemen	  met	  Maarten	  van	  Ooijen	  via	  
06-‐15906934	  of	  voorzitter@perspectief.nu.	   

 
	  


